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ATA Nº 05/2018
Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, no
mini auditório PROFESSOR LEON COUTELLE FILHO, bloco E do Complexo
Administrativo, Campus Carreiros, reuniu-se extraordinariamente o Conselho da
Unidade do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, sob a
presidência da Prof.ª Dr.ª Patrizia Raggi Abdallah, Diretora do ICEAC. PRESENTES:
Prof.ª Dr.ª Audrei Fernandes Cadaval, Vice-Diretora do ICEAC; Prof. Dr. Lucas
Cerqueira, Coordenador do Curso de Administração; Prof. Dr. Samuel Bonato,
Coordenador adjunto do Curso de Administração, Prof.ª Dr.ª Débora Machado,
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Tiaraju Alves de Freitas,
Coordenador do Curso de Ciências Econômicas; Prof. Dr. Alexandre Quintana,
Coordenador do Curso de Mestrado em Contabilidade; Prof. Dr. Guilherme Lunardi,
Coordenador do Mestrado em Administração, Prof. Dr. Fernando Cunha, representando
os docentes do Curso de Administração; Prof.ª MSc. Walter Oleiro e Prof.ª Ms.ª
Giovana Shai’Anne Flores, representado os docentes do Curso de Ciências Contábeis;
Prof. Dr. Paulo Lessa, representando os docentes do Curso de Ciências Econômicas;
Administradora Cátia Muller, representando os técnicos administrativos. 1º ASSUNTO:
Alteração curricular de Curso de Graduação - Matemática Aplicada, demanda IMEF – A
Diretora Prof.ª Dr.ª Patrizia Raggi Abdallah colocou para aprovação o parecer de nº
14/2018 da Câmara de Graduação, Extensão e Administração, do qual se trata sobre a
alteração curricular de Curso de Graduação - Matemática Aplicada, demanda IMEF.
Sendo assim a relatora da Câmara Graduação, Extensão e Administração do ICEAC,
Prof.ª Anne Pinheiro Leal por intermédio do Parecer 14/2018, foi favorável à aprovação
do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “De acordo com a análise dos
documentos anteriormente mencionados, verifica-se que a proposta de alteração
curricular do Curso de Graduação em Matemática Aplicada justifica-se por necessidade
de atualização identificada pelo seu NDE, o que implica, no âmbito do ICEAC, na
substituição de uma disciplina relacionada à área de Ciências Econômicas. A área
declara-se favorável a tal alteração.” A Câmara acompanha o voto do relator. Os
membros do Conselho da Unidade aprovaram por unanimidade o parecer. 2º
ASSUNTO: Proposta de Criação de Curso de Administração, Bacharelado, a funcionar
no Campus de Santo Antônio da Patrulha - demanda ICEAC – A Diretora Prof.ª Dr.ª
Patrízia Raggi Abdallah, colocou para aprovação o parecer de nº 13/2018 da Câmara
de Graduação, Extensão e Administração, do qual se trata sobre a proposta de criação
de curso de Administração, bacharelado, a funcionar no campus de Santo Antônio da
Patrulha. Sendo assim a relatora da Câmara Graduação, Extensão e Administração do
ICEAC, Prof.ª Anne Pinheiro Leal por intermédio do Parecer 13/2018, foi favorável à
aprovação do relatório e apresentou a seguinte fundamentação: “De acordo com a
análise dos documentos em questão, verifica-se que o PPPC do curso atende às
exigências regulamentares do MEC para os Cursos de Administração, no exposto nas
Novas Diretrizes Curriculares de 2005, apresentando estrutura idêntica ao PPPC que o
curso de Administração do campus sede pretende iniciar em 2019. Atende também às
normas de Universidade, em especial à deliberação nº 019/2016 do Conselho de
Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (COEPEA), ao incluir na grade curricular a
disciplina de Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais em caráter optativo, já
que se trata de um curso de bacharelado. Ademais, o projeto apresenta, na sua
justificativa, argumentos coerentes à aderência da formação em Administração no
contexto do campus de Santo Antônio da Patrulha, bem como aponta a já existência de
estrutura física para atender o futuro curso. Proposta prevê também a contratação, no
âmbito do ICEAC, de novos docentes e de um técnico administrativo a serem lotados no
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campus de SAP.” A Câmara acompanha o voto do relator. O Prof. Walter Oleiro sugeriu
algumas mudanças quanto à redação do texto e indicou a complementação de ementa
em uma disciplina. Dessa forma, a comissão responsável pela elaboração do projeto,
procedeu aos ajustes e encaminhou o projeto para votação, conforme documento da
proposta de criação do curso anexo. Em seguida, os membros do Conselho da Unidade
aprovaram por unanimidade o parecer. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente e pela secretária.
Cátia Regina Muller
Secretaria
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Patrizia Raggi Abdallah
Diretora
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